
Informaţii despre produs

Agent de curățare cu acțiune rapidă Sentinel X800
Agent de curățare rapidă pentru sisteme mai vechi

Pentru a îndepărta rapid, în decurs de 1 oră, depunerile de rugină și de calcar, sistemele mai vechi 
trebuie curățate cu agentul de curățare cu acțiune rapidă Sentinel X800 pentru a li se restabili 
complet eficiența.

• Tehnologie chimică fără egal, care reduce 
timpul necesar circulației la doar 1 oră
Reduce timpul petrecut la lucrare.

• Dizolvare țintită a reziduurilor de coroziune 
Restabilește circulația în sistem, reducând avariile 
ulterioare și crescând durata de viață a sistemului.

• Acționează în sisteme de apă rece
Este adecvat pentru sisteme uzate în care nu se 
produce căldură.

• Ideal pentru curățarea sub presiune
Performanțe excelente în combinație cu mașini de 
spălare sub presiune.

Flaconul de 1 l este 
adecvat pentru tratarea 
unui sistem casnic tipic

A se doza  
direct în  
sistem

Curăță 
sistemele 
într-o oră

1hr1hr

Disponibil  
în recipiente  
de 1 l și 20 l
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Sistemul de Sentinel

Protecție pe întreaga durată de viață 
utilă pentru sistemele de încălzire, 
răcire și apă caldă, pe baza procesului 
de bune practici alcătuit din…

CURĂȚARE 
CU SOLUŢIA 
POTRIVITĂ

PROTECȚIE 
CU INHIBITORUL 
DE COROZIUNE 
X100

ÎNTREȚINERE 
PRINTR-O 
TESTARE RAPIDĂ 
ŞI SIMPLĂ



Aplicare
Sentinel X800 este un agent de curățare puternic, foarte activ, destinat utilizării în sistemele de încălzire centrală. În timpul curățării 
cu circulație convențională, acesta va îndepărta depozitele de oxid de fier și de calciu din schimbătoarele de căldură, calorifere și 
conducte în maximum o oră, chiar și în sistemele cu apă rece. Oferă performanțe excelente și în combinație cu mașini de spălare 
sub presiune. Compoziția unică a Sentinel X800 îi permite să acționeze ca agent de dispersare penetrant în condiții de pH neutru, 
eliminând necesitatea curățării cu acizi convenționali și problemele asociate cu aceștia. Formula produsului conține și agenți 
pentru protejarea metalului împotriva coroziunii. Sentinel X800 este destinat utilizării cu toate metalele și aliajele obișnuite, inclusiv 
aluminiul.

Dozare
Un litru de Sentinel X800 este suficient pentru tratarea unui sistem casnic tipic, cu 8 până la 10 calorifere, mai exact, 1 litru de 
X800 tratează 100 de litri de apă din sistem. Pentru sistemele mai mari trebuie utilizați 2 litri de produs. Atunci când sistemele 
sunt puternic colmatate, se recomandă o concentrație mai mare, adică 2 litri de Sentinel X800 într-un sistem tipic, însă produsul 
nu va curăța o conductă complet blocată. Atunci când Sentinel X800 se introduce prin echipamentul de spălare sub presiune, 
urmați instrucțiunile producătorului aparatului. Ca alternativă, Sentinel X800 trebuie circulat, de preferat la temperatura de 
funcționare normală, cu toate robinetele deschise și cu pompa reglată la debit maxim timp de cel puțin 1 oră sau până când se 
restabilește funcționarea satisfăcătoare. Dacă este necesar, poate fi dozat cu până la 24 de ore în prealabil.

Spălarea sub presiune: Urmați instrucțiunile producătorului aparatului.

Sisteme deschise: Dozați produsul prin vasul de expansiune sau printr-un punct ușor accesibil și folosiți un vas gradat  
 adecvat.

Sisteme închise: Dacă sistemul este gol, adăugați în orice punct mai adecvat înainte de umplere. 
 Dacă este plin, utilizați un vas gradat pentru a injecta agentul prin racordul flexibil de umplere sau prin  
 alt punct de acces.

Proprietăți fizice 
Aspect: Soluție limpede, galbenă sau chihlimbarie

Miros: Slab

Greutate specifică: 1,06 (25 °C)

pH (concentrat): 6,3 (aproximativ)

Punct de îngheț:  -8 °C

Măsuri de siguranță 
Informațiile furnizate mai jos atestă conformitatea cu Reglementările privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate. 
O fișă cu date de securitate completă este disponibilă la cerere.

Descriere Agent de curățare cu acțiune rapidă pentru sisteme casnice de încălzire centrală 
O soluție apoasă de agenți de curățare și aditivi anticoroziune.

Manipulare Manipulare normală pentru produse chimice. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Purtați 
îmbrăcăminte de protecție, mănuși și echipamente de protecție pentru ochi/față adecvate. Păstrați 
în locuri inaccesibile copiilor și animalelor. Spălați bine recipientul cu apă înainte de eliminare.

Depozitare Evitați înghețarea. Mențineți recipientul bine închis. Depozitați într-un loc răcoros, bine aerisit.

Vărsare Absorbiți pe un material inert și eliminați conform regulamentelor speciale privind deșeurile.

Primul ajutor Expunerea pielii: Scoateți toată îmbrăcămintea contaminată. 
Spălați imediat cu apă suprafața expusă.

Expunerea ochilor: Spălați imediat cu jet abundent de apă timp de 15 minute. Solicitați îngrijiri 
medicale

Înghițire: Nu administrați nimic pe cale orală unei victime inconștiente sau care are 
convulsii. NU provocați voma! Dacă victima este complet conștientă, diluați 
conținutul stomacului folosind 3-4 pahare cu apă. Solicitați îngrijiri medicale.

Elemente suplimentare Nu trebuie utilizat în sistemele de apă potabilă. Nu este considerat periculos pentru sănătate. 
Neinflamabil.
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